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 بسم هللا الرمحن الرحيم

  الدرس األربعون -تفسري آيات األحكام
 البقرة سورة من آيتين الشيخ فسر

 
بَا ََل يَقُوُموَن إَِلَّ َكَما يَقُوُم الَِّذي يَتََخبَّطُهُ الشَّْيَطاُن ِمَن اْلَمّسِ ذَِلَك بِ  ُُْم ََلالُوا )الَِّذيَن يَأْكُلُوَن الّرِ أَََّّ

َُ  مَلَلهُ َملا إَََِّّما اْلبَْيُع مِ  بَلا مََملْن َءلاَ َُ َمْوِةَ لنْ ِملْن َربِّلِه مَلاَّْتَ َم الّرِ ُ اْلبَْيَع َوَحلرَّ بَا َوأََحلَّ اَّللَّ ثُْل الّرِ
ا َخاِلدُوَن( َُ ِ َوَمْن َةادَ مَأُولَئَِك أَْصَحاُب الََّّاِر هُْم مِي  .َسلََف َوأَْمُرَُ إِلَ  اَّللَّ

 
له ٌوم القٌامة، قال ابن عباس: ٌبعث ٌوم القٌامة مجنوناً ٌُخنق  بٌن هللا حرمة الربا ببٌان حال آك

. 
فً الموضعٌن، وبكٍل قال غٌر واحد  وٌحتملأن ٌكون ذلك عند النشر أو ٌوم العرض  وٌحتمل

 من المفسرٌن .
 

ألن فٌها ظلماً للفقٌر وأخقذاً لمالقه ، والربا من الموبقات وهً أكبر الكبائر كما ثبت فً الصحٌح
إال  والظلم المتعل  بح  العباد أعظم من الظلم المتعل  بحق  هللاوزٌادة علٌه بالباطل،  بال ح ،
ولققذا قققال سققفٌان  ألن حقق  هللا قققد ٌعفققو عنققه وحقق  العبققاد ال ٌعفققون عنققه ٌققوم القٌامققة،، الشققرك

 الثوري: ذنب واحد فً ح  العباد أعظم من سبعٌن ذنباً فً ح  هللا .
 

ألنه ظلم للنقاس وكقل ظلقم النقاس محقرم فقً كقل شقرعة  السابقة والربا محرم حتى فً الشرائع
سابقة، ألن الشرائع ال تحل الظلم وال تقره وال تخرج عن الفطرة بل تقرها وتثبتها، وأكل الربا 

 )وأخذهم الربا وقد نهوا عنه(من عادة ٌهود فً الكسب: 
فشققدد فققً أمرهققا والوعٌققد وعّظققم هللا حقققو  ايدمٌققٌن ألن دنٌققاهم ال تسققتقٌم وتصققلح إال بققذلك، 

علٌها حتى ال تفسد األرض بفساد أفعالهم، وجعل هللا أعظم حقوقه وهو التوحٌد مقترنقاً بحققو  
ايدمٌٌن فً عدم تكفٌر الظلم فٌهمقا ألصقحابها إال بمبقادرتهم بقالخاله منهمقا التوحٌقد بالتوبقة 

 تحلل.والحقو  بإعادتها إن كانت ماالً، وإن كانت دماء فبالقصاه مالم ٌ
 .)إن هللا ال ٌغفر أن ٌشرك به وٌغفر ما دون ذلك لمن ٌشاء(قال تعالى: 

 
قال ملسو هيلع هللا ىلص: )مقن كانقت عنقده مظلمقة ألخٌقه، مقن عرضقه أو مقن شقًٍ ، فلٌتحللقه منقه وفً الحقو  

م لق قبل أن ال ٌكون دٌناٌر وال درهٌم؛ إن كان له عمقل صقالٌح أخقذ منقهُ بققدر مظلمتقِه، وإن الٌوم
 ٌكن لهُ حسناٌت أخذ من سٌئات صاحبه فُحِمل علٌه( رواه البخاري عن أبً هرٌرة .

 
 
 
  



 
 

2Z

Z

Z

 
ألن األكل أقوى من شهوة الملبس والمسقكن والمقنكح،  )الذٌن ٌؤكلون(وذكر هللا األكل فً ايٌة 

فققال حٌققاة بدونققه، وٌققدخل فققً معنققاه ولفظققه مققا دونققه مققن الملققبس والمسققكن والمققنكح ألن المققال 
، وإذا حقرم فقً الملقبس ال ٌلقزم أن ي إذا حرم فً األكل فالملبس والمسكن من بقاب أولقىالربو

ٌحرم فً غٌره كالمؤكل، ثم إن األكل ٌدخل فً معنى اإلهالك واإلتالف وكل مال ٌهلكه وٌتلفه 
)القذٌن ققالوا إن هللا عهقد إلٌنقا أن اإلنسان أو الحٌوان أو األرض أو النار ٌقال أُكل، قال تعالى: 

 .ال نإمن لرسول حتى ٌؤتٌنا بقربان تؤكله النار(
 

)ثققم ٌققؤتً مققن بعققد ذلققك سققبع شققداد ٌققؤكلن مققا قققدمتم لهققن إال قلققٌال ممققا وقققول ٌوسققف تؤوٌلققه: 
 والسبع التً تؤكل هً السنون واألعوام . تحصنون(

 
م وٌجب على الحاكم منع الربا وٌجب على القاضً العقوبة علٌقه بقالتعزٌر حبسقاً وجلقداً ومقن لق

ِ ْبِن أَِبقً َطْلَحقةَ، َعقِن اْبقِن َعب،قاٍس،  ٌتب منه معانداً بعد حبسه وجلده فٌصح قتله تعزٌراً  ًّ َعْن َعِل
 " : بَقا ِإْن كُْنقتُْم ُمقْإِمِنٌَن فَقإِْن لَقْم قوله عز، وجل، ًَ ِمقَن الّرِ ِذٌَن آَمنُوا ات،قُوا هللاَ َوذَُروا َمقا بَِقق

)ٌَؤٌََُّها ال،
بَا ال ٌَْنِزعُ َعْنهُ، فََح ٌّ َعلَى ِإَماِم  ذَنُوا ِبَحْرٍب ِمَن هللِا َوَرسُوِلِه(تَْفعَلُوا فَؤْ  ، فََمْن َكاَن ُمِقًٌما َعلَى الّرِ

 اْلُمْسِلِمٌَن أَْن ٌَْستَِتٌبَهُ، فَإِْن نََزَع َوِإال ُضِربَْت عُنُقُهُ "
)ٌَؤٌََُّهقا ال،قِذٌَن آَمنُقوا اهد، ِفً قولقه : وكان ربا الجاهلٌة الزٌادة باألجل مع الزٌادة بالمال، قال مج

بَا ِإْن كُْنتُْم ُمْإِمِنٌَن( ًَ ِمَن الّرِ قَاَل " كانوا ِفً الجاهلٌة ٌقدخل أَْو ٌحقل َعلَقى  ات،قُوا هللاَ َوذَُروا َما بَِق
ُجل الدٌن، فٌقول: لك كذا وكذا وتإخر َعنً، فٌإخر َعْنه "  الر،

)ٌقا ققال:  لٌه هللا فً النهً عن الربا فً القرآن كما فً آل عمقرانوهذا هو المعنً الذي ٌشٌر إ
 .وأشد الربا أكثر تضعٌفاً على الفقٌر أٌها الذٌن آمنوا ال تؤكلوا الربا أضعافاض مضاعفة(
وفً هذا قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )إن الشقٌطان ٌجقري مقن وفً ايٌة دلٌل على تحق  المس من الجن لإلنس، 

 .الدم( ابن آدم مجرى
 

والمس ٌقع عند عامة أهل السنة، ونه علٌه أبو الحسن وطائفة من المتكلمٌن وٌكون ذلك مساً 
حقٌقاً للبدن، وٌُنكر هذا جماعة من المتكلمٌن كالجبائً وأبً بكر الرازي ونفاه ابن حزم وكثٌر 

وهمققات مققن العقالنٌققٌن، ومققع ظهققور آثققاره وحاالتققه إال أنهققم ٌصققرفونه إلققى تخققٌالت نفسققٌة وت
، والعقققل لققٌس دلققٌالً ٌصققلح للنفققً ودلققٌلهم للنفققً العقققل المجققردعقلٌققة تنشققؤ فققً نفققس اإلنسققان، 

فالذي ٌغٌقب عقن العققل أكثقر ممقا ٌشقاهده،  لقصور علمه وهو فً اإلثبات أقوى منه فً النفً،
 .ولذا فهو ٌتجدد علماً كل ٌوم لسعة جهله

 
 
 
 
 



 
 

3Z

Z

Z

وتكلمه بلسقانه وتقؤثٌره علقى نفسقه وبدنقه وعقلقه، وأدلة دالة على أن دخول الجن لجسد اإلنسً 
وقد ٌكون المس بدخول فً البدن وقد ٌكون بال دخول كالوسواس والخواطر العابرة وهقذا كمقا 

ٌَْطاُن ِبنُْصقٍب َوَعقذَاٍب( )َواْذكُقْر َعْبقدَنَا أٌَُّقوَب ِإْذ نَقادَ فً قوله تعقالى:  ًَ الش،ق وقولقه  َرب،قهُ أَنِّقً َمس،قِن
ٌَْطاِن تَذَك،ُرواْ فَإِذَا هُم ن، ال،ِذٌنَ )إِ تعالى:  َن الش، ،قَواْ ِإذَا َمس،ُهْم َطاِئٌف ّمِ ْبِصُروَن(. ات  مُّ

 
وحقٌة الجن وماهٌته خفٌة عن اإلنسان فال مجقال لنفقً مقا ٌغٌقب عنقه، وكثٌقر مقن المقواد التقً 

اءهقا كقل عقام عنقد تسٌر فً بدن اإلنسان فً عروقه وشراٌٌنه التً ٌتعرف على أنواعهقا وأجز
أهل الطب، فٌعرفون ما ال ٌعرفه أسالفهم، وهذا فً مواد مشاهدة ٌمكن معرفتهقا فكٌقف بشقًء 

 ٌستحٌل رإٌته على حقٌقته كالجن حٌث ٌرى اإلنسان وال ٌراه.
ولذا تجد الجن من العجم ٌتكلم على لسان األعرابً الذي ال ٌعرف إال لسانه، فٌتكلم االنجلٌزٌقة 

 فارسٌة ولم ٌسمع بها من قبل.والفرنسٌة وال
 

اإلنسقً  وقال عبد هللا بن اإلمام أحمد : قلت ألبً إن قوماً ٌزعمون أن الجنً ال ٌدخل فقً بقدن
 ، فقال : ٌا بنً ، ٌكذبون هو ذا ٌتكلم على لسانه.

وفققً وفققً ، ودخققول الجققن لإلنسققان ثابققت فققً النصققوه والمشققاهدة الكثٌققرة فققً أحققوال النققاس
ََِ،َ قَاَل "ِإذَا تَثَاءَب أََحدُكُْم، فَ صحٌح مسلم عن أَبِ  َْ َ ْلٌُْمِسْك ً َسِعٌٍد اْلُخْدِرّيِ، َعْن أَِبٌِه أَن، َرسُوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلصَ،ُ

ٌَْطاَن ٌَْدُخُل".  ِبٌَِدِه، فَإِن، الش،
 

ْم، فققال النبقً ملسو هيلع هللا ىلص: أخقرج وفً مسند أحمد أن امرأة جاءت إلقى النبقً ملسو هيلع هللا ىلص معهقا صقبً لهقا بقه لََمق
 عدو هللا أنا رسول هللا، قال: فبرئ"

 
 )ذلك بؤنهم قالوا إنما البٌع مثل الربا وأحل هللا البٌع وحرم الربا(قوله تعالى : 

، ، وهقو أول ضقالل فقً الخلق أصل فساد ايراء باألهواء وأصل فساد األهواء بالقٌاس الفاسد 
ن السجود يدم بسبب قٌاسقه فضقل النقار علقى فضقل التقراب علقى امتناعقه حٌث امتنع إبلٌس م

)خلقتنقً مقن عن سجود الفاضل للمفضول،  وقد روى الدارمً عن الحسن : انه تال هذه ايٌقة 
 قاس إبلٌس وهو أول من قاس. قال (نار وخلقته من طٌن 

 
 وكثٌراً ما تمتطً األهواء القٌاس لتصل إلى غاٌات فاسدة.

)وضقرب مقثالً ونسقً ، وهقذا كحجقة القدهرٌٌن ققال تعقالى: فاسد ففوقه قٌقاس ٌبطلقه وكل قٌاس
 خلقه قال من ٌحًٌ العظام وهً رمٌم قل ٌحٌٌهقا القذي أنشقؤها أول مقرة وهقو بكقل خلق  علقٌم(
أبطل هللا قٌاسهم أن إحٌقاء المٌقت بجسقده محقال فكٌقف بتحقول عظامقه إلقى تقراب، فبقٌن هللا أن 

نشققاء مخلققو  بققال أصققل مققادي سققاب  دلٌققل علققى قققدرة الخققال  علققى جسققدهم تكققون مققن عققدم، فإ
 إعادته مع وجود مادته .
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دلٌل على أن األصل فً العققود والمعقامالت الحقل مقا  )وأحل هللا البٌع وحرم الربا(وفً قوله: 
حرم ، وهللا تعالى ال ٌحلل المعامالت بالتعٌٌن ألفرادها، وإنما ٌبٌن الملم ٌؤت دلٌل على التحرٌم

قققل تعققالوا أتققل مققا حققرم ربكققم )منهققا أو مققا ظنققه النققاس حرامققاً فٌبطلققه بققنٍه، كمققا قققال تعققالى: 
 .علٌكم(

)وأوفقوا بالعهقد وقولقه :  )ٌا أٌها الذٌن آمنوا أوفقوا بقالعقود(وهللا أمر بالوفاء بالعهود والعقود   
 ل .وهذا أمر ال ٌكون متوجهاً إال ما األصل فٌه الح إن العهد كان مسئوال(

 
وهذا قول جماهٌر العلماء، ونه ابن حقزم علقى أن األصقل فقً العققود والمعقامالت التحقرٌم، 

 فً كتابه اإلحكام: ) أن األصل فً العقود والعهود والشروط التحرٌم حتى ٌرد التحلٌل (.قال 
 خالفاً لداود الظاهر وطائفة من الظاهرٌٌن .

 
حرٌم الربا فله ما سلف مما قبضه وانتهى، لقولقه ومن أخذ الربا ونمى ماله منه قبل نزول آٌة ت

ِ()تعالى:   .فََمْن َجاَءهُ َمْوِعَظةٌ ِمْن َربِِّه فَاْنتََهى فَلَهُ َما َسلََف َوأَْمُرهُ ِإلَى اَّلل،
 

 ثالثن :بعد أكله وأحوال التارك للربا 
كحقال العبقاس بقن عبقدالمطلب وغٌقره فلهقم مقا  من أخذ الربا قبل نزول التحقرٌم الحالة األولى:

قبضوا مما مضى عققداً وقبضقاً، ولقم ٌثبقت عقن النبقً ملسو هيلع هللا ىلص أنقه أمقر أحقداً مقن النقاس أن ٌعٌقد مقا 
سلف من نماء ماله من الربا قبل تحرٌمه، ولو كان لنُقل لعموم البلوى بقذلك، ومثقل هقذه الحقال 

 عدم نقلها دلٌل على العدم .
 
وهقذا فقً كقل معاملقة بعقد  من أخذ الربقا قبقل العلقم بتحرٌمقه وبعقد نقزول القوحً الة الثانٌة:الح

نققزول تحققرٌم الربققا فققً الصققحابة ومققن بعققدهم، فقققد اسققتقر التحققرٌم وثبققت ورفققع التكلٌققف عققن 
الجاهل لجهلقه، وققد أخقذ الربقا بعققد ٌعتققد صقحته، فالحالقة األولقى والثانٌقة لقه مقا أخقذ، لتشقابه 

د األخقذ برفقع التكلٌقف واعتققاد صقحة العمقل وعقدم اإلثقم، وهقذا ظقاهر قولقه تعقالى: حالهما عن
()ِ )فلقه مقا ققال سقفٌان فقً قولقه  فََمْن َجاَءهُ َمْوِعَظةٌ ِمْن َربِِّه فَاْنتََهى فَلَهُ َمقا َسقلََف َوأَْمقُرهُ ِإلَقى اَّلل،

 قال: مغفوراً له . سلف(
ال بمجقرد  )جاءه موعظة( ظة إلٌه والعلم بها،فربط استحقا  ما سلف من كسب بمجًء الموع 

 نزول الحكم واستقراره فً الدٌن ولو لم ٌبلغه .
، أن للمتعاققدٌن وهذا ٌظهر فً العقود التً ٌعتقد صقحتها العبقد ولقو كانقت حرامقاً فقً حقٌقتهقا 

لوازمهما، كنكاح زوجة األب أو األخت من الرضاع قبل الوحً أو بعده مع الجهقل بقه فقالمهر 
لزوجة والولد ٌنسقب لهمقا وٌفقر  بٌنهمقا، ولقو تعاققدا بعقد القوحً مقع العلقم بقه لوجقب علٌهمقا ل
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)وال تنكحوا ما نكح آبقاإكم مقن الحد، كما قتل النبً ملسو هيلع هللا ىلص ناكح امرأة أبٌه بعد الوحً مع أنه قال: 
 .النساء إال ما قد سلف(

 
 
 
 

 بٌن األختٌن إال ما قد سلف( )وأن تجمعواومثله نكاح األختٌن قال تعالى: 
فهقذا أبقرم عققداً ٌعلقم  من أخذ الربا وقبضه وانتهى قبل توبته وهو ٌعلم بتحرٌمه، الحالة الثالثة:

ببطالنه، فهذا ٌشقبه الغاصقب، وإن لقم ٌكقن غاصقباً لوجقود التراضقً بٌنهمقا، فمقن الفقهقاء مقن 
حرمه كله فقً الحقالٌن وٌوجقب ومنهم من ٌٌفر  بٌن المال المقبوض قبل التصرف فٌه وبعده، 

ألن المققال الَمقبققوض بعَقققد فاِسققد َمضققمون علققى القققاِبض كالَمغصققوب، وإلققى هققذا ٌققذهب  رده
 أصحب أحمد وغٌرهم .

 
، وإلقى هقذا ٌمٌقل ابقن تٌمٌقة، وذلقك أن ومنهم من ٌجعله لقه فقً الحقالٌن بشقرط التوبقة الصقادقة
  ذلك على العبقاد، خاصقة القذٌن بقدأت التوبة لو ربطت بإعادة الحقو  الماضٌة ولو كثرت لش

أموالهم من الربا وتنامت حتى أصبح كل ماله ربا ٌتراكم عبر السنٌن، فهذا ٌدفعهم لعدم التوبقة 
لطمع اإلنسان بالمال ومشقة تركه، وتعذر إحصاء األموال ومعرفة أهلها، ومن أكلقة الربقا مقن 

رٌمه ٌختلف عن المال المؤخوذ بال رضقا بدأ صفراً وملك القناطٌر من الربا، والربا مع شدة تح
كالمسرو  والمغصوب فهذا ٌوجب القطٌعة والشحناء بٌن الناس حتى فً أجٌقال الحققة وربمقا 
اقتتلوا علٌه، فال تتسامح فٌه الشرٌعة بحال قبل التوبة وبعدها، ثم هو أظهر فقً معرفقة الفطقرة 

كفر والمسلم البعٌد عقن معاققل القدٌن، لتحرٌمه من الربا، فالربا قد ٌجهل تحرٌمه حدٌث العهد ب
وبعض صوره قد تخفقى علقى بعقض العامقة حتقى فقً بلقدان العلقم، ولكقن السقرقة والغصقب ال 

فؤصل تحرٌم الربا ألجل الظلم بٌن العباد وهذا ظاهر ٌخفى على عاقل تحرٌمه ولو كان كافراً، 
الظلم فً السرقة والغصب وإن  )فلكم رإوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون( فً قوله تعالى:

والمنكقر القذي  أظهر ولكن الظلم فً الربا أخطر ألنه ٌإخذ بتشرٌع ورضقا فٌنتشقر فقً النقاس،
ٌتراضى به ٌشٌع والمنكر الذي ال ٌتراضى به ال ٌشٌع بل ٌحاربه النقاس وال ٌنتشقر كالسقرقة، 

الفقٌقر وهقو راٍض لهذا عظم الربا من هذا الوجه حتى ال تإكل األموال بالتراضقً فٌإخقذ مقال 
 عن حاجة.

 
وقد ٌكقون فقً علقم آكقل الربقا أن المقال المقبقوض قبقل التوبقة حق  لقه داعٌقاً لقه لالنتظقار حتقى 
ٌقبضه فٌتوب فٌسوف لذلك، فٌُقال إن ايجال عند هللا فقد ٌؤخذ عبده قبقل توبتقه، وهقذا لقو حقرم 

ا قبلهقا مقن كقل ذنقب ولقو كقان ألجله المال المقبوض ألصبح إعالم هللا لعباده أن التوبقة تهقدم مق
فوجقود التراخقً ال ٌلغقً شركاً تسوٌفاً لهم أن ٌتراخوا مقن التوبقة مقن الزنقا والسقحر والقزور، 

وتسوٌف اإلنسان فقً الربقا حتقى ٌقبضقه أهقون مقن تحقرٌم ، الحكم وال ٌبطل رحمة هللا وفضله
 ماله كله علٌه حتى ٌقنط والقنوط من رحمة هللا أعظم من الربا .



 
 

6Z

Z

Z

وفققً ٌمحقق  الربققا وٌُققذهب بركتققه وأثققره علققى اإلنسققان والصققدقة تنمٌققه وتزٌققد فققً بركتققه،  وهللا
 .الحدٌث:  الربا وإن كثر، فإن عاقبته تصٌر إلى قل. رواه أحمد 

 
 
 
 
 
وإنمققا نمققاء أثققر المققال بالطمانٌنققة والكفاٌققة والبركققة المققذكورة فققً القققرآن لٌسققت نمققاء األرقققام  

، ألن المال ٌُسعى إلٌه طلباً للسعادة والراحقة، وكثٌقر مقن بالقلٌل والقناعة وتٌسٌر الحاجات ولو
أهل المقال الحقرام ٌغتقرون باألرققام ونمائهقا فٌزٌقدهم همقاً وضقٌقاً وعقذاباً للقنفس فٌخلق  هللا لقه 
الخصوم وقطٌعة األرحام بسبب ماله، وٌعلقه هللا بتتبع القلٌل من المال لٌشققٌه، ححتقى لقو كقان 

، ومن أعظم أنواع العذاب العذاب بالنعمقة ٌهبهقا هللا اإلنسقان لٌتمسقك من غناهفقٌراً لكان أهون 
بها بل ٌبحث عنها فٌعذبه بها فال هو الذي ٌرٌد الخاله منها برغبته لٌلزم عذابقه وهقو ٌعجقز 

بخققالف العققذاب بالنقمققة والمصققٌبة والمققرض فاإلنسققان ٌطلققب منهققا شققفاًء وعافٌققة  عققن تركققه،
 فتح له باب إلى العافٌقة والشقفاء لخقرج، وامقا الغنقً المعقذب بمالقه لقو وٌتمنى منها مخرجاً فال

 فتح له باب إلى الفقر لما خرج إلٌه فٌُعذبه هللا بماله وهو ممسك به.
 

ا َخاِلدُوَن( َُ ، فعانقد عاد بعقد علمقه بحرمقة الربقا وَوله: )َوَمْن َةادَ مَأُولَئَِك أَْصَحاُب الََّّاِر هُْم مِي
والخلققود طققول المكققث وتسققمً  شققدٌد وبمقققدار العلققم والعنققاد تكققون العقوبققة،وكققابر اسققتح  الت

 العرب مولودها خالداً تٌمنا بتعمٌره ال بتخلٌده بال نهاٌة .
 

بَا إِْن كَُّْتُْم ُمْؤِمَِّيَن( َ َوذَُروا َما بَِقَي ِمَن الّرِ ا الَِّذيَن آَمَُّوا اتَّقُوا اَّللَّ َُ  .َال تعال : )يَا أَيُّ
زول تحرٌم الربا لتعل  الناس به وشدة تمسكهم بؤرزاقهم، فؤجقل نقزول التحقرٌم حتقى أخر هللا ن

فقد روى ابن جرٌر من حدٌث َسِعٌِد ْبِن اْلُمَسٌِِّب، َعقْن عَُمقَر ، ٌقوى إٌمانهم لٌسهل علٌهم الترك
بَقا، َوِإن، رَ  قِه َوَسقل،َم ْبِن اْلَخط،اِب، قَاَل: " آِخقُر َمقا نَقَزَل ِمقَن اْلقُقْرآِن آٌَقةُ الّرِ ٌْ ُ َعلَ سُقوَل هللِا َصقل،ى اَّلل،

ٌبَةَ. بَا َوالّرِ ْرَها، فَدَعُوا الّرِ  قُِبَض َولَْم ٌُفَّسِ
 

فٌتؤخر الحكم رفقاً باألمقة ألن  وربما تؤخر تحرٌم الشًء وهو عظٌم ألن تعل  الناس به أعظم،
بقات والبققاء، وألصقحاب نبٌقه تخلف أولها عن االمتثال ٌورثها يخرهقا، فهٌقؤ هللا لدٌنقه دوام الث

ملسو هيلع هللا ىلص أسباب االمتثال وموجبات حسن االقتداء، فسبب الربا فطرة الشح البشري وشدة الطمع وفً 
)وتقؤكلون التقراث أكقال لمقا وتحبقون المقال وقولقه:  )وأحضرت األنفس الشقح(هذا ٌقول تعالى: 

النفوس وطمعها قبل تحرٌم الربقا بإٌجقاب فنزع شح  )وإنه لحب الخٌر لشدٌد(وقوله:  حباً جماً(
الزكاة والحث على الصدقة واإلحسان ثم لما ضعف شح النفوس وطمعهقا تهٌقؤت لقبقول تحقرٌم 

 . الربا فحرمه هللا
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وللربا أثر على اإلٌمان ولإلٌمان القوي أثر على ترك المال الحرام، وشدة الطمع وقوة اإلٌمقان 
ألن شققدة الطمققع  روا مققا بقققً مققن الربققا إن كنققتم مققإمنٌن()وذال ٌجتمعققان ولققذا قققال فققً ايٌققة: 

 .توجب أكل الحرام وترك الزكاة والنفقة
 

وهذه ايٌة قٌل إنها نزلت ِفً العَب،اس بن َعبقد المطِلقب ورجقل مقن بنقً المغٌقرة، َكقاَن شقرٌكٌن 
ٌْقر، فجقاء اإلسقالم  ِفً الجاهلٌة ٌسلفان ِفقً الربقا ِإلَقى أنقاس مقن ثقٌقف، وهقم بنقو عمقرو بقن عَُم

بَا(ولهما أموال عظٌمة ِفً الربا، فنزلت:  ًَ ِمَن الّرِ  . )َوذَُروا َما بَِق
فايٌة دلٌل على الترخٌه بؤخذ ما تم قبضه من المال المقبوض فً الربا قبقل التوبقة، وتحقرٌم 

إذا ال ٌجقوز ققبض الحقرام بعقد العلقم بقه ولقو كقان مالم ٌقبض ممقا كقان معلققاً حقل أو لقم ٌحقل، 
 الطرفٌن، فالرضا ال ٌحل الربا كما ال ٌحل الزنا والرشوة .برضا 

ولو ومن تعاقد بالربا مع صاحب ربقا فقال ٌجقوز لقه قضقاء الربقا وسقداده إال بإعقادة رأس مالقه،
كان عند حاكم ظالم ٌحبسه حتى ٌقضً رباه جاز له بنٌة الخاله مقن الشقر ودفقع السقوء، وال 

 هدٌد به من قادر علٌه.ٌجوز قضاإه إال عند تحق  السجن أو الت
 

ِ َوَرسُلوِلِه َوإِْن تُْبلتُْم مَلَكُلْم ُرُ وُس أَْملَواِلكُمْ  ْْعَلُلوا مَلأْذََُّوا بَِحلْربن ِملَن اَّللَّ  ََل َال تعال : )مَِإْن لَلْم تَ
 .تَْ ِلُموَن َوََل تُْ لَُموَن(

لة فً نفسقه فكٌقف وهذا تغلٌظ فً أمر الربا وتشدٌد فٌه، فآكل الربا ٌبعث كالمجنون لٌس له حٌ
بغٌره، فً وقت هول وكرب ٌنادى لحرب هللا، كما روى الطبري عن سعٌد بن جبٌر عقن ابقن 

 عباس: ٌقال ٌوم القٌامة يكل الربا خذ سالحك للحرب.
وهللا لم ٌذكر حربه ألحد فقً القوحً إال فقً ثالثقة مواضقع، للمشقرك وللمرابقً كمقا هنقا ولمقن 

 .: )من عادى لً ولٌاً فقد بارزنً بالمحاربة(كما فً الحدٌث القدسًعادى ولٌه 
 


